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  لخصالم

) تسعة نماذج رسوبیة 9لغرض دراسة وتحدید قابلیة الترب الجبسیةعلى االحتفاظ بالمواد العضویة الكایتینیة تم تحلیل (

سم من موقع جنوب شرق بحیرة الثرثار. النماذج جمعت من شرفة المتوكل وھي احد الشرفات النھریة  320بع عمقھ وبتتا

لنھر دجلة الناتجة عن فیضان النھر الموسمي وزیادة مناسیبھا في الفترات المطیرة وبین المطیرة خالل البالیستوسین, 

بات حصویة طمائیة حدیثة تعود الى عصر البالیستوسین رسوبیات وشرفة المتوكل ھي من اقدم الشرفات النھریة وھي ترس

المنطقة تتكون من حصى وفتات رسوبي مغلف بمواد جبسیة , وتعتبر ترب غیر ناضجة . تنتشر الترب الجبسیة في ھذه 

یل , وھي دلیل ومؤشر على المناخ الجاف.حللت النماذج بطرق التحل%90-11المنطقة وبلغت نسبة الجبسوم فیھا من

البالینولوجي الستخراج المخلفات العضویة النباتیة المترسبة وقد اظھرت تنوعا في مختلف المستویات , حیث ظھرت 

وبینت الدراسة المعدنیة وجود معدن  .Taxodiacea , Quercus, Compositea, Palme, Pine, Gramineaاجناس

الطینیة اذ كانت السیادة لمعدن البالیغورسكایت فضال عن وجود الجبسوم، المرو، الكالسیت، الدولومایت اضافة الى المعادن 

و اسھمت تقنیة المجھر االلكتروني النافذ في  معادن اخرى كمعدن االالیت والمونتمورلونایت والكاؤولینایت والكلورایت

یا یمثل استمرار ، وثانTransformationاوال من تغیر المونتمورلونایت  - توضیح ثالث مناشئ لمعدن البالیغورسكایت:

) ، وثالثا: یتكون من  Neoformationنمو الیاف البالیغورسكایت وقد اتخذت اشكاال شعاعیة مما یدل على نموه موضعیا (

  ).Detritalالیاف قصیرة منفردة مختلفة السمك غیر مترابطة مما یدل على اصلھ المنقول (
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Abstract 

This study deals with gypsiferous soil and its ability to reserve organic matter. Nine samples 

from sedimentary sequence depth of 320 cm from the site southeast of Al-Tharthar lack were 

analyzed. Samples were collected from the "Mutawakkil terrace", one of the terraces of Tigris 

River resulting from the seasonal flooding of river and increase its elevations in pluvial 

periods during Pleistocene. Muttawakkil terrace is one of oldest river terraces a modern gravel 

deposits belonging to the Pleistocene. Sediments of the area consists of sedimentary deposits 

envelope with gypsum, soil is considered immature. Gypsum soils were spread in this region 

and percentage of gypsum from 11-90%, this is indicate of dry climate.Palynological analysis 

showed a varied in different levels like: Quercus, Taxodiacea, Graminea, Pine, Palme, 

composite . Mineralogical study showed the existence of gypsum, quartz, feldspar, calcite, 

and dolomite. Also mudstone minerals were occurs with palygorskite was the dominant 

among other minerals. Illite, montmorillonite, kaolinite and chlorite, transmission electron 

microscope technology indicated three type of palygorskite formations: first, transformation 

of montmorillonite, second continuous growth of palygorskite into woven forms which 

indicates its neoformation and third, it consisted of different thickness of losses single small 

fibrous which indicated it's detrital. 

Key words: gypsiferous soil, Palynological analysis, clay minerls, TEM  

 

  المقدمة

تلك الترب الحاویة على اكثر من  بانھا الترب الجبسیة  (AL_Barznji et.al., 1986)عرف البرزنجي واخرون 

) ھذه الترب باحتوائھا على افق   Sayegh et al.,1978جبسوم في منطقة الجذور الفعالة, ومیز صائغ واخرون(5%

اوعندما یكون حاصل ضرب %25توى الجبسوم فیھ اكثر من م اذا كان مح1سم وعمقھ اقل من  15كثر من ا سمكھا يجبس

او اكثر.تنتشر الترب الجبسیة في المناطق  1500سم یساوي 100الى حد    %25نسبة الجبسم بسمك االفق فیة اكثر من

ة والتي توجد فیھا صخور جبسیة اوترسبات جبسی ,.Nettleton et al) 1982القاحلة وشبھ قاحلة وفي المناطق الجافة ( 

 Van_ Al Phen and) ,1971وتكون كمیة االمطار الساقطة فیھا قلیلة بحیث التؤدي الى اذابة وغسل الجبسوم فیھا(

Romero ویمكن ان توجد الترب الجبسیة في المناطق الحارة . وتوجد مساحات كبیرة من االراضي في شمال ووسط ,

  ). Buring ,1960& AL-Barzanji 197 , 3سم (15- 30العراق تتصف بوجودالجبسوم الى عمق 
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) لتنفیذ ھذه الدراسة ویقع ضمن المنطقة التي تمتد من جنوب مدینة سامراء بمحاذاة ذراع دجلة وینتھي Sاستخدم المقطع (

بمدینة الفلوجة ویمثل شرفة المتوكل وتعود ترسباتھ الى عمر البالیستوسین ویمثل احد ترسبات العصر الرباعي ویقع ضمن 

).بصورة عامة تمتاز المنطقة بكونھا منبسطة تقریبا o34 04 ''33 '03) ودوائر العرض ( o44 ''37 '22(خطوط الطول 

  وترتفع تدریجیا باتجاه الغرب والشمال الغربي .

  

  النمذجة وطرائق العمل

لرمل ) ویتألف من الحصى وا1المقطع المدروس یقع في الجھة الغربیة لنھر دجلة والمتمثلة بشرفة المتوكل (شكل 

) عینات من مقطع 9والترسبات الكیمیائیة من الجبسوم والكاربونات واألمالح الناتجة عن تبخر المیاه الجوفیة .تم نمذجة (

 Bars and) ). عولجت العینات مختبریا حسب طریقة التحضیر المعدة من قبل 1)م ,جدول (4عامودي بسمك (

Williams, 1974) , غم من كل عینة بعد تفتیتھا وعوملت مع 50)حیث تم وزن ( 1986والمعدلة من قبل (العامري(

ساعة ثم تغسل بالماء  24حامض الھیدروكلوریك المخفف ثم المركز وذلك إلذابة االجزاء الكلسیة في العینات وتترك لمدة 

ساعة إلذابة  24ة ) مرات الى ان یتم تعادلھا حمضیا  ثم تتعامل العینة مع حامض الھیدرو فلوریك المركز لمد5-4المقطر (

) مرات لحین حصول على تعادل. یتم تحویل النموذج الى 5-4األجزاء السلیكیة وتكرر عملیة الغسل بالماء المقطر من (

إناء زجاجي ویضاف إلیھ حامض الھیدروكلوریك المركز ثم نسخن النموذج لمدة نصف ساعة ثم تعاد عملیة الغسل بالماء 

لعدم توفر مادة برومید الزنك فقد تم فصل المواد العضویة الرسوبیة (حبوب الطلع ) مرات. ونظرا 5-4المقطر من (

واالبواغ) عن األجزاء المعدنیة الثقیلة ألختالف الوزن بینھما بطریقة میكانیكیة (یدویة) اذ یوضع اإلناء الزجاجي الحاوي 

وتیة لمدة دقیقتین فتترسب المواد الثقیلة ) بواسطة األمواج الصUltrasonic Bathعلى الراسب في حمام مائي متذبذب (

في األسفل وتبقى المادة العضویة عالقة , بعد ذلك یتم تفریغ الماء الحاوي على المواد العضویة في إناء ثان إذ یتخلف ما 

القة في ) مرات لضمان الفصل الجید . تمرر المادة العضویة الع5- 3تبقى من مواد معدنیة في اإلناء األول تكرر العملیة (

) مایكرون للتخلص من المواد والشوائب ذات االحجام الصغیرة حیث یحافظ ھذا الحجم 20الماء خالل منخل حجم فتحاتھ (

من ثقوب المنخل على االبواغ وحبوب الطلع في نموذج من الفقدان. ثم تنقل  بعدھا الى انابیب اختبار یضاف الیھا صبغة 

واغ لكونھا فاتحة اللون لعدم تاثرھا الحراري بعد الدفن , ثم وضعت في جھاز الطرد الزفرانین الظھار حبوب الطلع واالب

) لمدة سبع دقائق ویسكب الماء وتبقى المادة العضویة فقط في اسفل االنبوبة مع كمیة قلیلة من الماء Centrifugeالمركزي(

نموذج, اذ یتم خلط راسب المادة العضویة مع , والمرحلة االخیرة ھي تحضیر المادة العضویة لعمل الشرائح الزجاجیة لل

) لضمان االلتصاق الجید بالغطاء الزجاجي والسماح للضوء بالمرور من Hydroxyethyle celluloseصمغ السیلولوز (

) , ویتم Canada Balsamخاللھا , واخیرا تم لصق الغطاء الزجاجي على الشریحة الزجاجیة باستخدام مادة الكندا بلسم (

  الشرائح لتصبح جاھزة للدراسة. ترقیم
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) خارطة منطقة الدراسة1شكل (    
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) لغرض اجراء الدراسات التصنیفیة ALTAY) (Biolab-107تم دراسة النماذج تحت المجھر المستقطب نوع (

ة بغداد ) . تم تصویر حبوب الطلع واالبواغ في قسم علم االرض ، كلیة العلوم / جامع40xواالحصائیة بقوة التكبیر (

  ) بكامیرا مركبة على المجھر.40xباستخدام المجھر وبعدسات شیئیة بتكبیر (

  

  النتائج والمناقشة

تم تمییز العدید من انواع حبوب الطلع واالبواغ والسوطیات واعتمد في وصف حبوب الطلع واالبواغ حسب ماجاء في 

)(Moore and Weeb ,1978 ) وHoorn ,1994) و (Ricciardelli dlboro,1998 وتم االعتماد في تحدید العائدیة (

) Barnet,1989) و(El –Moslimany,1998) و(Van Ziest and Bottema,1977النباتیة على الدراسات (

  .)2005) و(علي، 2001) و(جاسم، 1997) و(الجبوري ،1999 ،) و(الدلیمي1996) و (الطواش، Hoorn,1994و(

 McCarthy and) و (Harland, 1987فقد اعتمدت دراسات (اما في وصف متكیسات ذوات الوسطین   

Mudie,1996 لقد اظھر التوزیع العمودي للمقطع المدروس تباین واضح في انواع حبوب الطلع واالبواغ والسوطیات . (

  )2-) (شكل 1-(جدول

  ) 5صورة ( 2) لوحة Graminaeحبوب طلع الحشائش ( -1

كون على شكل دائري محاط بتثخن سمیك , االكزین الداخلي منتفخ لیكون ضلع حبة طلع كرویة الشكل احادیة الثقب الذي ی

یحیط بالحبة دائریا مع اشكال مختلفة من الزخرفة مع وجود بعض الطیات , تعود حبوب الطلع ھذه الى الحشائش المختلفة 

رون . تتواجد في المناطق التي ) مایك90) ماكرون الى (35كذلك نباتات الذرة والحنطة وتتراوح احجامھا مابین اقل من (

یكثر فیھا المطر صیفا وشتاءا أي في البیئات الرطبة والدافئة . توجد حبوب الطلع ھذه بانواعھا المختلفة في 

  ) وبنسب مختلفة في موقع الدراسة .S5)(S8)) (S4) (S1النماذج

  )(7,5,3صورة   1 ) : لوحةPinusحبوب طلع اشجار الصنوبر ( -2

یة الكیس المتصلین جانبیا بالجسم المركزي الذي یكون بیضوي الشكل , یوجد على جدران االكیاس  حبوب الطلع ثنائ

) مایكرون , تعود حبوب الطلع ھذه الى نباتات اشجار الصنوبریات , توجد 65-35زخرفة شبكیة یتراوح حجمھا بین (

والرطوبة ومستنقعات المناطق الغربیة , ظھرت  اشجار الصنوبریات في سفوح الجبال والمناطق المرتفعة المعتدلة الحرارة

  ) وكانت بنسبة قلیلة .S1) (S2) (S4حبوب الطلع ھذه في االعماق (

 6صورة  2لوحة : ) Chenopodiaceaeحبوب طلع االعشاب ( -3

 حبوب طلع كرویة الشكل وذات جدران مشید واضح متعدد الثقوب وذات توزیع غیر منتظم وقد یصل عدد ھذه الثقوب الى

) مایكرون وتعود حبوبالطلع ھذه الى االعشاب التي تنمو في المناخ البارد والجاف 30-20االربعین , ویتراوح مابین (

  القلیل المطر. ظھرت بنسب مختلفة وقلیلة على طول العمود الرسوبي المدروس .

 1صورة 1) لوحة Palmaepollenitesحبوب طلع اشجار النخیل (- 4 
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ذات اخدود طولي ضیق في االطراف وواسع في الوسط . تعود حبوب الطلع ھذه  , یضویة الشكلتكون بشكل حبوب طلع ب

الى نباتات النخیل , تنمو ھذه االشجار في مناخ حار جاف قلیل المطر في المناطق المنخفضة وقرب مصبات االنھار 

  S1, S4, S8  . وظھرت حبوب الطلع ھذه في االعماق 

  2صورة  2)لوحة .Composita spالكومبوسیت ( -5

حبة طلع ثالثیة االخادید والفتحات كرویة الشكل ,الجدار مشید مع وجود زخرفة على شكل اشواك محیطیة توجد بنسب قلیلة 

  في معظم االعماق المدروسة وھي نباتات عشبیة .

  

 )التحلیل البالینولوجي والنسب المئویة لموقع الدراسة 1جدول ( 
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  مخطط النسب المئویة واالنطقة البالینومورفیة لمواقع الدراسة )2شكل(

  

 3صورة 2) لوحة Salix Discolorpitesحبوب الطلع السالكس (- 6

حبة طلع ثالثیة االخادید وھذه االخادید تكون عمیقة وطویلة ,طولیة الشكل قلیال والجدارسمیك ذو زخرفة والحجم یتراوح 

) محببة تتواجد في مناطق المستنقعات وضفاف Willowوھي تعود لنباتات الصفصاف (مایكرون  )(20-13,7مابین 

  االنھار وجد في اعماق مختلفة من المقطع المدروس وبنسب قلیلة .

 1صورة  2) لوحة Quercusحبوب الطلع الكیوركس(- 7

ھذه الى اشجار البلوط على االغلب حبة طلع ثالثیة االخادید والثقوب, بیضویة الشكل والزخرفة حبیبیة تعود حبوب الطلع 

غابات الجبلیة في الوقت الحاضرذات المناخ البارد والرطب واالمطار الشتویة , وتكون منقولة الى موقع الوتتواجد في 

  الدراسة . وتتواجد بنسب مختلفة في العمود الرسوبي .

 )9صور(  1لوحة ) Taxodiaceaepollenites hiatusحبوب الطلع ال (-8

حیث ینفلق االكزین على طول خط شعاعي مستقیم ,عدیمة الفتحة ,الزخرفة حبیبیة  , طلع شبة كرویة (برعمیة منفلقة )حبة 

) وھي اشجار دائمة الخضرة . وجدت بنسب قلیلة في بعض اعماق Chinese firناعمة . تعود لنباتات التنوب الصیني (

كورة سابقا والمشخصة في مختلف االعماق من العمود الرسوبي العمود الرسوبي المدروس .  وجدت جمیع االجناس المذ

المدروس مما یدل عل امكانیة تواجد حبوب الطلع واالبواغ والتي تعود الى العصر الرباعي مخزونة ومحفوظة حفظا جیدا 
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تنوعھا حیث ھولوسین وذلك بسب - وھي تعود الى فترة البالیستوسین  ,في الترب الجبسیة المأخوذة من منطقة الدراسة 

  سادت خالل فترة الھولوسین فترات رطبة مصحوبة بأمطار صیفیة وتخللتھا فترات جافة 

  

  -1- لوحة 
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1  Palmepollenites sp.;  2 Tricolpate sp. 1 ;   

3 Pinuspollenites sp.;  4 Quercus sp.;   

5 Pinuspollenites sp.;  6 Graminidites sp.;  

 7 Pinuspollenites sp.;8 Algae ;  

9Taxodiaceaepollenites;  10  Graminidites sp. 
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  -2- لوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Quercus sp.;   2  Composita sp. ;  3  Salix Discolorpites;  4 Fungi.;   5 Graminidites sp.;   6  

Chenopodaceae sp.;  7  Fungi ;  8  Chenopodaceae sp. 

   Clay minerals المعادن الطینیة

تختلف المعادن الطینیة في تركیبھا وصفاتھا , والنھا المكون االكثر فعالیة من بین مكونات الترب المعدنیة االخرى , فأن 

فأن دراسة المعادن الطینیة تحظى بأھتمام صفاتھا الكیمیائیة و الفیزیائیة تحدد عددا كبیرا من صفات التربة المعدنیة , لذا 

ملین في علوم التربة جمیعھا استخدمت طرق وتقنیات مختلفة لدراسة ھذه المعادن تتضمن استخدام حیود االشعة االع

  وذلك لتحدید التكوین المعدني للترب قید الدراسة. (TEM) والمجھر االلكتروني النافذ  X-Ray Diffractionالسینیة

  المعدنیة التحلیالت

  - جرت دراسة الصفات المعدنیة ألطیان ترب الدراسة وفق الخطوات االتیة:

  المعامالت االولیة -1

تضمنت ازالة المواد الرابطة كاالمالح الذائبة بواسطة الماء المقطر و الكلس بواسطة خالت الصودیوم المحمضة بحامض 

وازالة المادة العضویة بواسطة  ,Jackson)1979ي  () على وفق ما ورد ف5الى رقم تفاعل ( (HOAC) الخلیك الثلجي

  طبقا لما جاء في   Naocl (14 – 9 %) ھایبوكلورایت الصودیوم

1 2 3 4

5 6 7 8
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)1963, (Anderson,ومن ثم ازالة االكاسید الحرة بطریقة C.B.D ) 1960وفق ما جاء بھ  (Mehra and Jackson,  

  واخیرا ازالة معدن الجبسوم بواسطة الماء المقطر الدافئ

          الفصل والتجزئة -2

بمنخل قطر فتحاتھ  (  wet seiving ) ) مایكرون بأستخدام طریقة الغربلة الرطبة63جرى فصل دقائق التربة الخشنة (<

وبمراعات ظروف الفصل و بعدھا ,Ostram)1961)مایكرون وفق طریقة  (0.2) مایكرون ثم فصل الطین (<  63( 

) عینة وذلك بالتشتیت المستمر 9من جمیع عینات التربة لمنطقة الدراسة البالغة ( ) مایكرون0.2فصل الطین الناعم (<

وبأستخدام الماء المقطر ثم سحب الطین بطریقة السیفون وفق طریقة   ( Calgon) باستخدام ھیكسامیتا فوسفات الصودیوم

)1979,(Jackson, رفة التركیب المعدني للجزء حضرت شرائح لھذه العینات وفحصت باستخدام االشعة السینیة لمع

  بخمس مراحل شملت ( Oriented slides) الطیني و حللت الشرائح الطینیة الموجھة

  )5- 20من ( Ө2تحلیل العینات الغیر المعاملة بمدى زاوي  -1

  ) مئویة لمدة ساعة واحدة550تسخین الشرائح الموجھة بدرجة حرارة ( -2

  ) مئویة60ساعة وبدرجة حرارة (24ول لمدة معاملة الشرائح الموجھة ببخار االثیلین كالیك -3

) مئویة بالمدى الزاوي السابق لغرض التأكد من احتمال احتواء العینات الطینیة على 800تسخین الشرائح الموجھة الى (

  معدن االالیت

  

  نتائج تحلیل حیود االشعة السینیة للنموذج الكلي

لتسعة عینات مختارة , الى ان المعادن الرئیسیة (غیر  ( Bulk sample)بینت نتائج الفحص باالشعة السینیة للنموذج الكلي

) oA 7.5الطینیة ) المكونةمن ترب رواسب منطقة الدراسة كانت لمعدن الجبسوم كمعدن رئیسي و ظھر عند االنعكاس (

كالسیت عند ). كما اظھرت الفحوصات وجود معادن الكاربونیت كمعدن الoA 3.33ویلیھ معدن المرو عند االنعكاس  (

  ). 3) شكل (oA 2.88) ومعدن الدولومایت عند االنعكاس (oA 3.03االنعكاس (

شبھ القاحلة التي  –اظھرت نتائج الفحص المعدني سیادة معدن الجبسوم كمعدن رئیسي، االمر الذي یعكس الظروف القاحلة 

كما واظھرت  – (Al-Barazanji, 1973) تزداد فیھا عملیة التبخر و التي یكون معدلھ اكثر من معدل سقوط االمطار

نتائج التحلیل المعدني وجود معدن المرو. فضال عن مالحظتھ في الشرائح الرقیقة مما یدل على كون المعدن اصلھ فتاتي 

  منقول بواسطة االنھار او الریاح او كلیھما.

الموجھة و المعاملة حراریا او مع مواد اما المعادن الطینیة التي ظھرت من خالل تحلیل حیود االشعة السینیة للشرائح 

  -اخرى فھي:

 معدن البالیغورسكایت -1

 , 1940وتم تشخیصھ استنادا الى االنعكاسات الرئیسیة و الثانویة التي تتطابق مع االنعكاسات التي حددھا  ( 

(Bradley) االشكالS6 ,S4اضافة الى االنعكاسات االخرى110النعكاس () . عرف المعدن على اساس ا ()oA10.4( 

,o, 6.3A o10.5 A) و عند معاملتھ باالثیلین كالیكول ال تتأثر االنعكاسات القاعدیة .Carrol , 1962l   ( ولكن عند
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. اما عند تسخینھ الى درجة حرارة  o(10.0A(الى 10.5A)o(م ینحرف االنعكاس550oتسخینھ الى درجة حرارة 

)800(o م فأنھ یتحطم و یختفي و تزول كل االنعكاسات و یظھر مخطط التحلیل على شكل خط محدب في الوسط و تتحطم

  ).5(شكل  ,Tien)  1973( (Amorphous Phases)البنیة البلوریة و یتحول المعدن الى مواد او اطوار غیر متبلورة

  

  معدن المونتمورلونایت -2

مكتایت التي تمتاز بخاصیة االنتفاخ و یمتاز باختالف كمیة الماء الداخلة في تركیبھ سھو احد المعادن الرئیسیة لمجموعة ال

والذي اعتمد علیھ للتعرف على  )o15 A-12ح بین (ا) تترو001البلوري، لذلك فان قیمة االنعكاس القاعدي (

) , Brown  and  Brindely, 1980) و ( Grim,  1968) و  ( Carrol, 1970وحسب ما جاء ذكرھا في  (المعدن.

في حین تبقى انعكاس الكلورایت عند  )oA17) الى (001وعند معاملتھ باالثیلین كالیكول یتمدد و یصل انعكاس المستوى (

)oA14.7  ,14.2 ) و في اغلب االحیان ال تنفصل االنعكاسات و انما یتكون انعكاس عریض یقع بین (oA17-14 اذ (

م لفقدانھ جزئیات الماء الموجودة بین 550لعائدة الى معدن االالیت عند تسخینھ الى ) و اoA10یتقلص ھذا االنعكس الى (

) . كما یالحظ كذلك من االشكال نفسھا وجود عالقة عكسیة بین معدني المونتمورلونایت و البالیغورسكایت 4طبقاتھ (الشكل

  الى زیادة و نقصان احدھما على حساب االخرى.

  معدن الكاؤولینایت .3

)في عینات الترب المدروسة   وھذا االنعكاس الیتاثر عند معاملتھ باالثیلین  o7.5 A) عند (001ه بالمستوى (تم تمییز

م فانھ یتحطم تماما و تختفي االنعكاسات الممیزة لھ النھ یفقد ھیئتھ 550كالیكول , و لكن عند تسخینھ الى درجة حرارة 

) 002الكاؤولینایت و الكلورایت , اذ ان االنعكاس القاعدي الثاني (البلوریة . و یستخدم التسخین للتفریق بین معدني 

) للكاؤولینایت و علیھ فان بقاء القیمة  001) وھو نفس موقع االنعكاس القاعدي االول (oA7.1للكلورایت یظھر عند (

  ).4ت شكل (بالشدة نفسھا بعد التسخین یدل على وجود معدن الكلورایت واختفاءھا یدل على وجود الكاؤولینای

  معدن الكلورایت .4

  للمستوى القاعدي oA14,o(13.8Aتم تمییز الكلورایت على اساس االنعكاسات القاعدیة الرئیسیة وھي ( 

 )001), (oA7.1( ) وال یتأثر ھذا المعدن عند معاملتھ باالثیلین كالیكول في حین تؤدي عملیة 002للمستوى القاعدي .(

  ) مع انحراف قلیل بینما تختفي االنعكاسات االخرى .001لمستوى (التسخین الى زیادة شدة انعكاس ا

  معدن االالیت .5

وفي بعض االحیان یختلط مع  )o10A) و الذي یظھر عند االنعكاس (001امكن تمیزه على اساس االنعكاس القاعدي (

) و ө2دى واسع من زوایا (معدن االالیت مع مجموعة السمكتایت ( المونتمورلونایت ) اختالطا غیر منتظم و یشمل على م

) ان انعكاسات االالیت ال تتأثر باالثیلین كالیكول و ال تتأثر بالتسخین و o, 8Ao,8.4Ao(8.8A )Weaver, 1956قیمتھا (

  ).4انما یبدو االنعكاس  القاعدي اكثر وضوحا و شدة في شكل (
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  اصل المعادن الطینیة

تجویة الصخور االم المباشر مكونة ترب غیر ناضجة في مناطق جافة  یتكون معدن البالیغورسكایت بعدة طرق اھمھا من

 ,Galan and Ferrero)     و اغنائھ بأیون Al 3+او شبھ جافة اویتكون من تغیر معدن االالیت عند حصول نقص في ایون

 +21982) Mg   ویمكن ان یتكون في او ینتقل مع المواد الفتاتیة االخرى بوساطة الریاح و االنھار اي ذات اصل فتاتي

الترب الكلسیة و الجبسیة و تحت الظروف نفسھا من مناخ جاف ووفرة من ایونات المغنیسیوم و السلیكا في بیئة قاعدیة و 

. أما في منطقة الدراسة فقد  1992  (Velde, (Shadfon et al., 1985 )(   (Pedogenic )یكون مترافقا مع الجبسوم

  یة كان منقوال مع المواد الفتاتیة االخرى بوساطة الریاح و االنھار أي ذات اصل فتاتي.اتضح ان اصل المعادن الطین

یتشكل في الترب الجبسیة ذات التصریف الواطئ حین انھ یكون شائع في ترب المناطق  ھاما معدن المونتمورلونایت فان

معدن الكاؤولینایت یتكون من تغیر معدن ) أما   1969 ،الجافة و الترب المتعرضة الى تجویة متوسطة الشدة ( الراوي

او قد یكون   (Frakes , 1979)  الفلدسبار الى معدن السریسایت اثناء عملیات النقل و لیس التجویة لتسید المناخ الجاف 

   . موروثا من التربة في المناطق المحیطة و نقل بواسطة االنھار او الریاح او كلیھما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) S6) مخطط االشعة السینیة للنموذج الكلي للعینة (3شكل (
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  .   Millot , 1970)الیت من تجویة الصخور الناریة  والمتحولة والرسوبیة القدیمة  (اال معدن یتكون

 Keller , 1957  ;  (Degens, 1965یحتاج معدن الكلورایت الى ظروف مناخ جاف او شبھ جاف وبیئة قاعدیة لتكونھ (

و ھذا یدل على اصلھ الفتاتي  Kassim el al. , 1990)و لوجوده في كثیر من الترب في مواقع مختلفة من العراق ( 

المنقول بواسطة االنھار و السیول و الریاح .  و یتم تجھیزه و نقلھ فتاتیا من الصخور الناریة في شمال العراق بوساطة 

   Aqrawi) 1993 ,االنھار (
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  في منطقة الدراسة اصل منشأ المعادن الطینیة

بینت الفحوصات و). TEM) بواسطة المجھر االلكتروني النافذ (  S.1ترب منطقة الدراسة ( عینةتم فحص االطیان في 

وجود عدة انواع من البالیغورسكایت  ذات اشكال مختلفة . االمر الذي یعكس كونھ ذو مناشئ مختلفة . ظھر معدن 

)، اذ یمكن ان یكون ذي 4-3یة  (اللوحةالبالیغورسكایت بھیئة الیاف قصیرة ومنفردة و متكسرة و منتشرة بصورة عشوائ

من التكوینات االقدم المحیطة بمنطقة الدراسة و خاصة تكوینات العصر الطباشیري  (Detrietal)اصل فتاتي منقول

 Al-Bassamel).المتأخر و البالیوسین المنكشفة غرب منطقة الدراسة تكون حاملة ألطیان البالیغورسكایت و السمكتایت (

 al.,1990  

ما اظھرت الفحوصات ان معدن البالیغورسكایت ظھر بشكل صفائح و التي یمكن ان توصف بكونھا تجمع لاللیاف وان ك

تكسر اطراف ھذه االلیاف المتجمعة قد تكون ناشئة عن عملیة النقل الطویلة المسافة. و احیانا تترتب بشكل متواز مع 

) و 2-3) مایكرون في بعض العینات ( لوحة 1االلیاف الى ( بعضھا البعض مكونة اشكاال كتلیة صفائحیة و یصل طول 

 Ingles ).) و ھذه النتائج تتفق مع دراسة انكلز و اندون 1-3البعض االخر یمكن مشاھدتھ عند حافات ھذه الصفائح ( لوحة

and Anadon , 1991 ) ر لمعدن و من جھة اخرى اظھرت صور المجھر االلكتروني انھ یمكن حصول عملیة اعادة تبلو

) الغیر معامل  المعامل باالثلین كالیكول  S4) مخطط االشعة السینیة لالطیان المفصلة من العینة (5شكل (
  . هم800و  هم550المسخنة الى درجة  
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البالیغورسكایت احیانا حیث بدأت االلیاف الصغیرة تنمو و تتفرق و یمكن ان تعزى ھذه الظاھرة الى مالئمة الظروف 

   . البیئیة كرقم التفاعل القاعدي لترب الدراسة و غنى محلول التربة بأیون المغنیسیوم

فرعة من معدن المونتمورلونایت الذي یفسر ) وجود الیاف قصیرة لمعدن البالیغورسكایت مت3-3و اظھرت اللوحة ( 

) تمثل استمرار نمو  1-4و اللوحة (  ( Transformation)حصول تغیر لمعدن المونتمورلونایت الى البالیغورسكایت

مما یدل على نمو معدن البالیغورسكایت  ( fan) الیاف البالیغورسكایت حیث اتخذت ھذه االلیاف اشكاال شعاعیة

  (Neoformation).موضعیا

أما عالقة منشأ المعادن الطینیة في منطقة الدراسة مع الدراسة البالینوجیة لوجود فترات جفاف تزامنت مع تكون المعادن 

  الطینیة مثل معدني البالیغورسكایت و المونتموریلونایت و التي تكونت في بیئات جافة و رطبة. 
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 بة بشكل متوازي مع بعضھا البعالیاف البالیغورسكایت المرت -1

 ض مكونة اشكاال كتلیة صفائحیة تقریبا. -2

1 2 

3 4 

-3-لوحة   
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 ).Neoformationااللیاف الشعاعیة لمعدن البالیغورسكایت ( -3

نمو االلیاف الشعاعیة لمعدن البالیغورسكایت القصیرة المتفرعة من معدن المونتمورلونایت الصفائحي الشكل  -4

)Transformation.( 

) وكذلك نمو االلیاف من معدن Detritalسكایت القصیرة و المنتشرة بصورة عشوائیة (الیاف معدن البالیغور -5

  )Transformationالمونتمورلونایت الصفائحي الشكل (
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